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گفتار دوم 
نظریه ها در روان شناسی اجتماعی 

:کلیآموزشهدف

عیاجتماهایپدیدهتوجیهنحوهواجتماعیشناسیرواندرمختلفهاینظریهباآشنایی

.هانظریهاینچارچوبدر
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:جزئیآموزشیهدفهای
:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

.کنندبیانرااجتماعیشناسیرواندرآنکاربردوجایگاهوکنندتعریفرانظریه-1
.کنندتشریحاندشدهذکرزیردرکهرااجتماعیشناسیروانمختلفهاینظریهویژگیهای-2

تقویتیوپاسخیمحرکهاینظریه(الف
شناختیوگشتالتهاینظریه(ب
میدانینظریه(ج
روانکارینظریه(د
نقشنظریه(هـ
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کرذهاینظریهازیکهراساسبرراراسپوتینتاریخیمورد-3

.کنندتحلیلوتجزیهشده

ایسهمقیکدیگرباراشدهذکرهاینظریهقوتوضعفنقاط-4

.کنند

هایظریهنازیکهرتوضیحبرایشدهمعرفیمنابعازاستفادهبا-5

ذکرالمثدویایکحداقلراسپیوتین،موردبرعالوه،شدهذکر

.کنند
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نظریه های روان شناسی اجتماعی
پاسخ -نظریه های محرک ( الف

:مفروضات
.استهاپاسخوهامحرکبینارتباطهایمطالعهاجتماعیرفتاردرکروشبهترین-

.کنندمیایجادشخصرفتاردرتغییریکهاستدرونییابیرونیعاملمحرک-

.داردنامپاسخشخصرفتاردرشدهایجادتغییر-

.آیدمیپاسخدنبالبهکهداردتقویتیمیزانبهبستگیپاسخ-محرکبینپیوندنیرومندی-
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پاسخی-محرکپردازاننظریهتاکیدموردعوامل

اجتماعـیرفتارهایتبییندرپردازاننظریهپاسخی،-محرکهاینظریهچارچوبدر

.اندداشتهویژهعـواملرویبـرخـاصتاکیـدهای

:ازعبارتندعواملاین

تقلید-

تقویت-

جانشینیتقویت-

اجتماعیتبادل-
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پاسخ درتبیین ماجرای راسپوتین –کاربرد نظریه محرک 

بودمحرکیککوچکآلکسیهموفیلیحملههر-

.شدمیبیماریحملهقطعموجبکـودکباراسپوتیـنبودنهمراهپاسخ-

.شدمیتقویتراسپوتینفراخواندن-

صورتمحرکمتعمیمفهوماساسبرسلطنتیخانوادهتوسطدیگرهایزمینهدرراسپوتینهایتوصیهازپیروی-

گرفتمی

بوداجتماعیتبادلمفروضهطبقبرتزاریناوراسپوتینتعاملدوام-
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نظریه های شناختی -ب 

(گشتالت)

.واژه های آلمانی به معنی شکل ، هیات یا الگو است: گشتالت

:مفروضات

کل چیزی بیش از مجموعه اجزاء خود است •
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.استهدفداروداردیکپارچهحالتیرفتار•

گیرییاددر(مغزوعصبیسیستمدر)مرکزیادراکیفرآیندهای•

.دارندکلیدینقش

میسازمانشناختیساختیکشکلبهراماادراکواحساسمغز•

.دهد

ایهالهاثر•

تعادلنظریهاسنادنظریه•
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کاربرد نظریه گشتالت برای تبیین مورد راسپوتین

نیاتزارتوسطراسپوتیننظراتپذیرشبرای«ترمیم»و«برازاندننیکو»اصولازاستفاده(1

«شناختیناهماهنگی»نظریهازاستفاده(2

«اسناد»نظریهیا«تعادل»نظریهازاستفاده(3
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نظریه میدانی ( ج

(کورت لوین)

:فرض بنیادی

B=f(p,E)

محیط

(Enviornment)
شخص

(Person)

تابعی است از

(Behavior)رفتار     
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خودرفتار

اردموقعیت اجتماعی که در آن لحظه در آن قرار دخصوصیات درونی

توارث 

توانائیها 

شخصیت 

وضع سالمت و 

غیره

حضور یا عدم حضور دیگران 

میزان ممانعت از رسیدن خود به هدف 

نگرش جامعه نسبت به رفتار خود
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:فرض دوم

دانمیاینکهکندمیپیداوقوعمیدانیکدرخودرفتار

.شودمیشاملرامحیطدیگرهایجنبهوخوددیگررفتارهای

فضای زندگی 
نظام کنشاینجا و اکنون  

اصطالحات مهممیدانیبنیادی ترین اصطالح نظریه
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:کاربرد نظریه میدانی برای تبیین مورد راسپوتین

:بودعواملاینحاویتزارینازندگیفضایترسیماساسبرتبیین(1

وارثیکدادنتحویلسویبهرااوکهنشدهطرفبرتنشنظامیک(الف

.کردمیهدایتسالمذکور

آلکسیبیماریوسیلهبههدفاینبهرسیدنراهشدنسد(ب

خودهدفجهتدراودادنحرکتبرایالکساندرابرواردهنیروهای(ج
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استفاده از مفهوم تعارض ها( 2

رویکرد -رویکرد

رویگردان –رویگردان 

رویگردان –رویکرد 

تعارض ها
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نظریه روانکاوی ( د

«زیگموند فروید»

توجه به ساختار و چگونگی رشد شخصیت 

مرحله جنسیمرحله آلتیمرحله مقعدیمرحله دهانی 

مراحل رشد 
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ویدساختار شخصیت از نظر فر

فراخودخودنهاد 

استفاده از مکانسیم دفاعی 
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کاربرد نظریه روانکاوی برای تبیین مورد راسپوتین 

بررسی مراحل رشد الکساندرا ( 1

توجه به شخصیت الکساندرا ( 2

شخصیت اقتدار طلب •

خود ضعیف و فراخود قوی •

استفاده از مکانیسم فرافکنی •
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نظریه نقش ( هـ

:نقشتعریف

ابفردبرایکهرفتارهاازایمجموعهازاستعبارتنقش

.باشدمناسبخاصاجتماعیزمینهیکدروخاصموقعیتیک
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:مفاهیم نظریه نقش

انتظارات نقش •

تعارض نقش •

کاربرد نظریه نقش برای تبیین مورد راسپوتین 

یکدیگرازالکساندراوراسپوتیننقشیانتظاراتاساسبرتبیین(1

راسپوتینمورددرنقشیانتظاراتبارفتارتضاد(2

ینقشبینتعارض

نقشیدرونتعارض


